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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 

  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων συνήλθε σε 

συνεδρία της σήμερα, Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2022, και συνέχισε, παρουσία των 

κυβερνητικών αρμοδίων, την αυτεπάγγελτη εξέταση του θέματος «Η κατάσταση που 

επικρατεί στους δρόμους των μεγάλων πόλεων, το κυκλοφοριακό κομφούζιο και οι 

τρόποι επίλυσης των προβλημάτων που προκύπτουν», αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα 

από εισήγηση των κ. Μαρίνου Μουσιούττα, Παύλου Μυλωνά, Κώστα Κώστα, Γιαννάκη 

Γαβριήλ, Βαλεντίνου Φακοντή και Σταύρου Παπαδούρη (Αρ. Φακ. 23.04.039.150-2022)  

Κατά τη συζήτηση οι εκπρόσωποι των αρμόδιων υπουργείων ενημέρωσαν την επιτροπή για 

τα μέτρα που εξετάζεται να εφαρμοστούν στο μέλλον για την αντιμετώπιση του φαινομένου, 

περιλαμβανομένων της αλλαγής των ωραρίων λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας και των 

εκπαιδευτικών μονάδων, της περαιτέρω ανάπτυξης λεωφορειολωρίδων και της αύξησης των 

διαθέσιμων λεωφορείων και των διαδρομών τους, της βελτίωσης των υποδομών και 

ενίσχυσης της αστυνόμευσης για καλύτερη ρύθμιση της κυκλοφορίας.  

 Στη συνέχεια, εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων εξέφρασαν τις απόψεις τους 

επί των προαναφερθέντων μέτρων και κατέθεσαν τις εισηγήσεις τους επί επιπρόσθετων 

μέτρων που δύναται να ληφθούν, όπως, μεταξύ άλλων, η ανάπτυξη και λειτουργία τραμ, η 

διάθεση μεγαλύτερου αριθμού σχολικών λεωφορείων, η προσφορά διάφορων κινήτρων για 

τη χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς, η λειτουργία συστήματος φωτοεπισήμανσης για την 

επιτήρηση της χρήσης των λεωφορειολωρίδων κ.ά.  



 Η επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση επί του θέματος σε μελλοντική 

συνεδρία της, μέχρι την οποία απηύθυνε έκκληση στους εμπλεκομένους να υποβάλουν 

εισηγήσεις για άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις με σκοπό τη βραχυπρόθεσμη αντιμετώπιση του 

προβλήματος.  
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Απαγορεύεται ρητά η, εν όλω ή εν μέρει, εξ ολοκλήρου ή περιληπτικά, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, 
αντιγραφή, έκθεση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή του πρωτότυπου ή αντιτύπων του παρόντος 
δελτίου τύπου, όπως και η έκδοση, εκτέλεση, μεταφόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση, διασκευή ή 
η καθ’ οιονδήποτε τρόπο προσαρμογή ή παρουσίαση, δημοσίως ή ιδιωτικά, του περιεχομένου της παρούσας 
ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου της ιστοσελίδας 
www.parliament.cy.  
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